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"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

בס"ד

היסוד הגדול  -קדושה וצניעות
כאשר יצאו נח ובניו מן התיבה כתוב
ֹלהים ֶאל נ ַֹח וְ ֶאל ָּבנָ יו
ֹאמר ֱא ִ
בפסוק" :וַ ּי ֶ
ִאּתֹו לֵ אמֹרֶ ...את ַק ְׁש ִּתי נָ ַת ִּתי ֶּב ָענָ ן
ּובין ָה ָא ֶרץ"
וְ ָהיְ ָתה לְ אֹות ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵ
כלומר :גם בניו של נח זכו לשמוע מה'
יתברך את ההבטחה שיותר לא יהיה
מבול וה' נותן את הקשת כברית שלא
יהיה מבול.
במילים פשוטות :בני נח זכו שה'
יתברך כרת איתם ברית אהבה!
והשאלה היא :באיזה זכות זכו בניו
לכך?
ולמה דווקא כשיצאו מהתיבה ולא
לפני כן?
והביאור הוא ,על פי מה שכתוב
"הֹוסיף ַעל ַה ִּצּוּוי
ִ
במדרש רבה (פרשה לה):
ּובנָ יו
וְ נָ ַהג ִּב ְק ֻד ָּשׁה ,לְ ִפיכָ ְך זָ כָ ה הּוא ָ
ֹלהים ֶאל נ ַֹח וְ ֶאל ָּבנָ יו"
ֹאמר ֱא ִ
לְ ִדּבּור וַ ּי ֶ
"צא ִמן ַה ֵּת ָבה ַא ָּתה
דהיינו ,ה' אמר לנח ֵ
ּובנֶ יָך ּונְ ֵׁשי ָבנֶ יָך ִא ָּתְך" צא מן
וְ ִא ְׁש ְּתָךָ ,
התיבה ,אתה עם אשתך ,ובניך כל
אחד עם אשתו .אל תצאו בערבוביא
אלא משפחה משפחה בנפרד! והתורה
מעידה על נח שהוא החמיר על עצמו
ּובנָ יו ,וְ ִא ְׁשּתֹו ּונְ ֵׁשי ָבנָ יו ִאּתֹו"
"וַ ּיֵ ֵצא נ ַֹח ָ
נח ובניו ,ואח"כ הנשים ,לא משפחה
משפחה ביחד!
הֹוסיף ַעל ַה ִּצּוּוי וְ נָ ַהג
ִ
זה נקרא:
ִּב ְק ֻד ָּשׁה!
וכשנעמיק קצת נראה עד כמה הדברים
נפלאים ,הרי הם יוצאים מהתיבה אחרי
שכל היקום נמחה מעל פני האדמה
ועדיין אין בעולם מי שיראה אותם ,אז
ממה יש לחשוש? איזה צניעות צריך
כאן?! האם זה לא חומרא מיותרת?!
אז זהו שלא!
התורה מעידה שהחומרא הזו נזקפה
לזכותו ולזכות בניו ולכן הם זכו לדיבור
מה' יתברך!

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

מדהים לראות כמה חשוב לה' יתברך
הצניעות והקדושה אפילו בתוך
המשפחה ,ואפילו שאין שום אדם זר
שרואה...
גם כשברא ה' יתברך את חוה מן הצלע,
מבואר במדרש רבה (פרשה יח) שבריאת
נּוע
"מ ָּמקֹום ֶׁשהּוא ָצ ַ
האשה נעשתה ִ
בֹורא
ָּב ָא ָדם ...וְ ַעל ּכָ ל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר ֶׁש ָהיָ ה ֵ
נּועה
אֹומר לָ ּה ְּת ֵהא ִא ָּשׁה ְצ ָ
ָבּה ָהיָ ה ֵ
נּועה" מבהיל מה שכתוב כאן:
ִא ָּשׁה ְצ ָ
עוד מבריאת העולם ויצירת האדם
האדם ,הצניעות היא היסוד לקיום
העולם.
וכן מה שכתוב בפסוק (ס"פ בראשית) "וַ ּיִ ְראּו
טבֹת
ֹלהים ֶאת ְּבנֹות ָה ָא ָדם ּכִ י ֹ
ְבנֵ י ָה ֱא ִ
ֵהּנָ ה וַ ּיִ ְקחּו לָ ֶהם נָ ִׁשים ִמּכֹל ֲא ֶׁשר ָּב ָחרּו"
מפרש רש"י שהשרים והשופטים היו
נכשלים בתועבות ואיסורי עריות עם
נשים יפות! ומכאן ראו הנפילים  -שהם
מלאכי חבלה ונפלו מהשמים במטרה
להכשל איתם ,והולידו את סיחון ועוג
ודומיהם (כמבואר בפירוש רש"י יומא סז :ובגמרא נידה
ס .א ומהרש"א שם).
וכן ידוע (מדרש רבה פרשה כו) ,שעל הכל
הקדוש ברוך הוא מאריך אפו ,חוץ מן
הזנות!
ויש לדעת ,שאיסור גילוי עריות התחיל
מזמן בריאת העולם גם לגויים ,וזה
אחד משבע מצוות בני נח! ודרשו כן
"על ּכֵ ן יַ ֲעזָ ב ִאיׁש ֶאת
בגמרא מהפסוקַ :
ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו" וזה נאמר
לפני קבלת התורה ,שזה גם לבני נח
(ועיין סנהדרין נח.).
ורואים מכאן ,שבשמים מתייחסים
בחומרא רבה לאיסור עריות,
ומתלהבים מאד כאשר מקפידים
ומקיימים ושמחים לשמור על הקדושה
והצניעות .וכידוע ,ניתן להגיע על ידי
זה לרוח הקודש!

ומאידך ,כאשר יש זלזול בקדושה כמו
דור המבול ,זה משפיע גם על בעלי
חיים! וגם הבהמות והחיות נכשלו
מין בשאינו מינו (סנהדרין קח !).וההסבר
הוא ,שיש לעבירות השפעה גם באויר
והכל נעשה טמא על ידי החיידקים של
העבירה ,ואת התוצאות הקשות רואים
גם על הבהמות והחיות.
יסוד הקדושה והצניעות קשור מאד
מאד לענין של בין אדם לחבירו ,כאשר
יש זלזול בקדושה ,והפריצות גוברת,
רחמנא ליצלן ,הרי זה בבחינת מסית
ומדיח גם לאחרים! כי זה דוגמא אישית
של קלות ראש ,וזה גורם לאחרים
להכשל ,והרי זה בבחינת חוטא ומחטיא
את הרבים .בשונה מכל עבירה שאדם
עובר שהוא חוטא לבד ,ואינו מחטיא
באופן ישיר את הסובים אותו!
עוד כתוב על נח" :וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י
ה'" וביארו המפרשים ,נח אותיות חן!
שכל אדם שהוא נח לבריות ומתחזק
באהבת ישראל ,ודן לכף זכות ,ומתאמץ
תמיד להיות בבחינת שומר פיו ולשונו,
ומלמד סנגוריא על כולם תמיד ,הרי זה
מוצא חן בעיני ה'!
ועליו נאמר" :ישראל אשר בך אתפאר"
(ועיין ישעיה מט ,ג  -ורמב"ם ספ"ה מהלכות דעות).
מרן רבינו הגדול אור העולם זיע"א,
לימד אותנו להקל בכשרות ,להקל
בהיתר מכירה בשביעית ,להקל בדיני
טהרה ,להקל בהלכות שבת קודש.
ומאידך להחמיר מאד מאד בין אדם
לחבירו! ולהרבות אהבה ואחוה!
ולעשות לפנים משורת הדין! וכן
להחמיר בדיני צניעות וקדושה כמה
שיותר .וזה מה שאנחנו רואים היום
בפרשת השבוע פרשת נח.
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אתה מחליט כמה ה'שם' שלך שווה
שלום וברכה מורי ורבותי!
ושוב אנו נפגשים על הדברים הבוערים באמת .ומה יותר בוער לאדם
מאשר שמו? "טֹוב ֵׁשם ִמ ֶּשׁ ֶמן טֹוב" (קהלת ז ,א) .שמן טוב הוא 'בושם' בו
מבשם האדם את גופו למען יריחו את הריח הטוב הנודף ממנו ,אולם עם
כל תקפו וגבורתו של הבושם לא יכול להגיע למרחק גדול יותר מכמה
מטרים בודדים במקרה הטוב .לעומת זאת ,שמו הטוב של האדם חוצה
גבולות של הרים ארצות ואפילו עולמות.
מה יכול לגרום לאדם להפוך את שמו לשם טוב ,אשר די יהיה בהזכרתו
בכדי למלא את לבב השומעים בהערכה הערצה ואמון?
הגמרא במסכת יומא (ט' ע"ב) מספרת על האמורא ריש לקיש שלא היה מדבר
עם אדם שלא הכיר ,מכיוון שמרוב האמון שרחשו לו בני דורו ,כל מי שהיה
'זוכה' לשיחה ידידותית עמו ,היה מיד מסומן כאדם ישר ונאמן עד כדי כך
שהיו עושים אתו עסקים ללא עדים .מה שיכול לגרום לאסון במקרה ולא
יהיה אותו אדם אמין במיוחד...
כלומר ,מרוב אמון בריש לקיש היו מעניקים את האמון גם למי שרק
שוחח איצתו אפילו אופן חד פעמי .רמת אמון בלתי נתפסת במושגינו!
איך זוכים לזה?
ישנם שני סוגים של אנשים .ישנם שינסו להגיע לסיפוק הנאותיהם
ותאוותיהם בהזדמנות הראשונה הנקראת בדרכם ,בעוד שישנם אחרים
שיעשו זאת רק לאחר עמל ויגיעה .ולדוגמא ,שניים החתומים כערבים על
הלוואת חברם מהגמ"ח המרכזי של העיירה .יש את האחד שמיד כאשר
יפנה אליו הגמ"ח ויבקש להתחיל בתשלומים בעקבות קריסתו של הלווה,
מיד יענה בחיוב ויעניק פריסת שקים מדויקת עד השקל האחרון .לעומתו,
ישנו את האחר שינסה בתחילה להצטדק ,לאחר מכן להתבכיין ,לאחר מכן
לעורר את רחמי מנהלי הגמ"ח על מצבו הכלכלי הקשה ,ובסיכומו של דבר
אף להכחיש את חתימתו ,ובלבד שלא לעמוד באותה התחייבות נושנה.
בגלגולו החוזר של העולם ,כאשר יצטרכו שניהם לקבל הלוואה ,או למצער
לחתום כערבים לבנם או לבתם הזקוקים למזומנים לרכישת דירה ,לא
יהיה תוקף ומשקל לשמם ולחתימתם ,ודלתות כל המלווים תהיינה סגורות
בפניהם .לעומתם ,אותם שידעו לאכול את 'הדייסא המקולקלת' ולשלם
את חובם גם כאשר היה זה קשה ,ובמקרים מסוימים אף אנוש מבחינתם,
יזכו לאמון מלא מכל מי שידע או ישמע על התנהגותם הנאצלת מכלי
ראשון או שני.
אם נחשוב על זה טוב יותר ,זהו בעצם ההבדל בין גנב לבין אדם שעובד
ביושר על לחמו .הגנב מנסה להגיע לתוצאה של המשכורת בלי השלבים
הקשים והמפרכים של העבודה והמאמץ ,כשלעומתו ,המרוויח ביושר את
לחמו יודע לענות ולהוגיע את מוחו וגופו ורק בסוף החודש ליטול את
השכר המגיע לו וליהנות ממנו הנאה מושלמת .ההבדל בין חייו של הגנב
לחייו של העובד ביושר ,הוא אותו הבדל בין אדם שיודע לכבד את מילתו
ולעמוד אחריה לבין מי שלא משכיל לנהוג כן.
גם הגנב וגם מי שלא יודע לכבד את מילתו יהיו לעולם בלתי אמינים בעיני
ההמון ,ויצטרכו תמיד לחיות על זמן שאול ,על הכנסה שאולה ועל חיים
שאולים בכלל .לעולם לא יהיה להם את משך הזמן להסתגלות להצלחה
('קרדיט' בלע"ז) ,ותמיד יצטרכו לחטוף בחטיפות קטנות הכנסות צדדיות
ותפקידים שאינם דורשים אמון.
זהו גם בעצם ההבדל המהותי בין צדיק לרשע .צדיק מוכן לספוג בעולם
זה צמצום מסוים בסיפוק תאוותיו ומילוי רצונותיו וזוכה הוא לעתיד לבוא
לשפע בל יתואר ובל ישוער ,כשלעומתו – הרשע מעדיף לקבל את סיפוק
תאוותיו ורצונותיו כאן במזומן ומיד.
ההחלטה לגבי המשקל אותו ישא שמך תלוי אך ורק בכחך לדחות את
סיפוקיך לאחר הזמן בו הם יגיעו אליך ביושר ובצדק ,לבין האפשרות
להיות להוט אחריהם ולנסות לקבלם ולו שעה אחת לפני הזמן הנכון
והמתאים להם.
גם בימינו אנו ישנם סוחרים גדולים או אישי ציבור מפורסמים ,אשר גם
בעיני המון העם ואף בעיני העובדים תחתיהם והנתונים למרותם אין
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

למילתם משקל ולו הנמוך ביותר .המעמד לא יכול לגרום לשם לגדול יותר,
לא המעמד ,לא התפקיד ,לא הכישרון המסחרי ,ואף לא רבבות מזומנים
הפזורים בחשבונות בנק בכספות ובנכסי דלא ניידי .את המשקל לשם,
יוצר האדם ביושר בעמל ובטורח ,ובמקרים מסוימים אף לאחר שנים רבות
של עבודה מתשת.
בכדי לכמת זאת לסכומים ,נביא את הדוגמא הבאה .אדם שלווה מחבירו
מאה שקלים לשבוע ,ובסופו של אותו שבוע החזיר את מלוא הסכום ללא
טענות ומענות ,הפך את שמו ואת מילתו לשווים לפחות מאה שקלים.
כאשר הוא ישוב וילווה אלף שקלים ויחזיר גם אותם בו ביום בו התחייב
להחזיר ,יזכה וכבר יעלו שמו ומילתו לרמה של אלף שקלים לפחות.
וכך ככל שיעמוד יותר ויותר בהתחייבויות קשות ככל שיהיו ,יזכה לשם
ולמילה השווים בהתאם .מה שאומר שככל שיהיה האדם קטן יותר ותאב
יותר ,כבר בכל סכום קטן יפול באותו מבחן "ויזכה" לשם השווה לאותה
"רמת רווח" אותה הרוויח שלא ביושר.
בפרשתנו הנאווה פרשת נח בוחר האלוקים לאחר המבול לנח את השם
"איש האדמה" ,וכמאמר הפסוק (בראשית ח ,כ)" :וַ ּיָ ֶחל נ ַֹח ִאיׁש ָה ֲא ָד ָמה וַ ּיִ ַּטע
ּכָ ֶרם".
אילו אי מי מאתנו היה נשאל איזה שם היה בוחר לנח לאחר מאות שנים
בהן ניסה להחזיר את כל בני דורו בתשובה ,ולאחר שזכה להיות מי
שהשאיר זכר ותחיה לאדם ולבהמה ביקום כולו .היינו בוחרים מבחר
שמות אחר לחלוטין כדוגמת" :מציל האנושות"" ,שומר היקום"" ,השורד
האחרון" ,או "גדול מחזירי התשובה בימיו" .ואילו הקדוש ברוך הוא מבין
כל שלל האפשרויות העומדות בפניו בחר אך ורק את השם "איש האדמה".
וזאת מדוע?
מלמדים אותנו חז"ל (עי' תנחומא נח פי"ד וברש"י עה"ת במקום) שהסיבה שבעטיה זכה
נח לתואר מפוקפק זה היה המעשה לפתוח את יציאתו מהתיבה במעשה
זה .לאמור ,אם המעשה הראשון אותו אתה עושה הוא עבודת אדמה ,הרי
שביושר תזכה לתואר "איש האדמה".
ולכאורה ,עבודת האדמה אינה איסור ואינה משהו שעליו אמור להתקבל
עונש .אם כך מה היתה התביעה על נח?
והתשובה על כך ,מורי ורבותי ,מאלפת ומלמדת וככל האמור לעיל .גם
אתה נח ,לאחר יציאתך מהתיבה ,היית אמור להתחיל בפעילות אחרת או
בנטיעה אחרת (תלוי במחלוקת הראשונים והמדרשים הנ"ל) .אם התחלת בפעילות זו ,הרי
שגילית שבמהותך אתה גם שייך לסוג האנשים המנסים ליהנות מקצירת
פירות מהירה בטרם יעבדו את עבודת הקודש הקשה והמפרכת .לו היית
משכיל לנהוג בדרכם של צדיקים ולהתחיל את פעילותך דוקא מאותם
דברים שאינם מזכים לפירות מהירים ומשכרים ,היית זוכה לשם נאצל
יותר ,אולם עתה קח לך את השם אותו בחרת.
אין אדם שנולד עם שם ואין אדם שמקבל את שמו עם משקל לאותו שם.
את המשקל קובע כל אדם במהלך ימי חייו בעמל וטורח ויגיעה ,וכל אדם
מקבל את שמו בצדק וביושר בדיוק כפי המגיע לו.
פעמים רבות אנו רואים אנשים ישרים ונאצלים ,אשר צרי עין שונאים
או קנאים מנסים לטנף את שמם ברבים ולספר עליהם סיפורי זוועה .הם
בטוחים שבהשמצות אלו הם יצליחו לגרום לשמו של אותו נרדף להיות
"א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָמח וְ ֶצ ֶדק ִמ ָּשׁ ַמיִ ם
מזולזל וירוד בעיני ההמון ,אולם בפועל ֱ
נִ ְׁש ָקף" (תהלים פה ,יב) .צדקתו של האדם ודרך האמת בה הוא בוחר הולכת
ומבצבצת ברבות הזמן .לפעמים זה סיפור של שבועות ,לפעמים אפילו
חודשים ושנים ,אולם סוף הכבוד לבוא .המשקל האמיתי של השם תמיד
ישוב ויעלה למימדים הנכונים והאמיתיים שלו.
בברכת "טוב שם משמן טוב" לכולנו ,ובאיחולי הצלחה לעמוד בניסיונות
החיים ,ולהבין עד כמה הפירות הנקצרים בעמל ויגיעה מתוקים ובריאים
הם הרבה יותר מפירות הבוסר הנקצרים קודם לכן .ובברכת שבת שלום
ומבורך לכל אחד ואחד מקהל קוראינו הנאמנים.
ברוכים תהיו!

שאלה יפה

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125

info@aterett.co.il

www.aterett.co.il

לטאטא זכוכיות מארגז החול
שבמשיכתו זו הוא קורע אותו מחבירו,
שאלה :האם מותר לטאטא בשבת שברי ונח לו בזה .ויש כאן גם פסיק רישא,
זכוכית שנפלו על האדמה שבחצר או ואיסור של מתקן כלי בשבת קודש,
ואסור (עי' ביצה לב .):ורק בבית הכסא ,כשאין
בארגז החול ,או שיש לאסור משום ברירה ,מותר לקרוע בשינוי ,משום כבוד
אשוויי גומות?
הבריות.
דומה
שזה
ונראה
יפה.
שאלה
תשובה:
פתיחת העטיפה של נייר הטישו
לקוץ או זכוכית ברשות הרבים ,שמותר
לטלטלם פחות פחות מארבע אמות (עי' שאלה :האם מותר לפתוח בשבת קופסה
סי' שח ס"א) .ואם מתירים איסור כרמלית או או עטיפה של נייר הטישו וכיוצא בזה,
מתירים לכבות עץ בוער ברשות הרבים על פי הסימונים שבה ,או שיש לאסור
(עי' ס"ס שלד) ,על אחת כמה וכמה שאין משום מתקן מנא?
חשש של משוה גומות.
תשובה :מותר לפתוח משום שזה עומד
גם לרבות ,שאם יש בבית ילדים ,הרי לכך ,ועוד שלבסוף זה נזרק ,ודינו כדין
זה כמו כרמלית של רבים (עי' בהגהות איש ממתק העטוף בניילון ,כגון ביסלי ,במבה
וכיוצא בזה ,שמותר.
מצליח שם).
כתיבת אותיות בשבת על האדים שבחלון

חיתוך מפת ניילון בשבת

שאלה :בחורף ישנם אדים על חלונות
הבית ,והילדים רוצים לשחק בכתיבת
אותיות וקשקוש של כל מיני צורות על
החלון ,האם מותר לעשות כן?
תשובה :אסור בהחלט! ואף על פי שדבר
זה אינו מתקיים ,מכל מקום כל צורת
כתיבה אסורה מדרבנן (עי' משנ"ב סי' שמ סק"כ).
ואפילו על ידי קטן אסור לחלל שבת
באיסור דרבנן (משנ"ב סי' שמג סק"ג) .ונראה
שמותר על ידי מגב או נייר ,וכיוצא
בזה ,לנקות את כל החלון מהאדים ,כדי
שיהיה נח ונעים ,וגם שהחלון יהיה מאיר
את הבית ביום שבת קודש (ועי' משנ"ב בשעה"צ
סי' שכג ס"ק מא).

שאלה :האם מותר לאחר גמר הסעודה
שלישית בשבת לחתוך את מפת הניילון
כדי להשליכה לזבל?
תשובה :אם כבר יצאה השבת ,יש לומר
"ברוך המבדיל בין קודש לחול" ,ומותר
לעשות הכל .אולם בשבת קודש אסור
לחתוך מפת ניילון ,או ניילון נצמד ,או
נייר כסף ,משום שיש כאן איסור של
מתקן כלי (ועי' ביצה לב.):

תלישת ניירות ניגוב ממתקן הניירות

שאלה :רציתי לשאול ,יש לנו בבית
הכנסת מתקן של ניירות ניגוב במקום
מגבות ,וכאשר מושכים נייר ניגוב אחד
הוא נקרע מחבירו ,וכן הבא אחריו.
האם יש בזה חילול שבת והדבר אסור,
או מכיון שאני לא מכוין שהנייר יקרע,
הדבר מותר?
תשובה :אם באמת אינו מכוין שהנייר
יקרע ,אין בזה איסור קורע ,ואין גם
איסור מתקן כלי .והעיקר להזהר שלא
יהיה פסיק רישא.
וכמובן שכל זה הוא רק בניירות
המקופלים זה על זה ,שמצד עצמם
אין צורך בקריעה כלל ,אולם אם
הניירות מחוברים ממש ,כמו מגבות
נייר המגולגלים בסליל וכיוצא בזה,
אסור בהחלט למשוך את הנייר ,משום

התעמלות על 'אופני כושר' בשבת

שאלה :מזה כעשר שנים אני עושה בכל
יום התעמלות על אופני כושר בביתי ,זה
משפר לי את מצב הרוח ואת הבריאות,
אני מרגישה פחות עייפה ויש לי חילוף
חומרים וכו' .אני מאד נהנית מהתעמלות
זו ,ולכן שאלתי האם מותר לעשות כן
בשבת? כמובן שאופני הכושר אינם
חשמליים.
תשובה :מותר להתעמל בשבת ,אבל רק
תרגילים עדינים ,כגון קפיצות וזריזות
בידים .אופני כושר גורמים לזיעה
בשבת ,וזה נראה כמו יום חול ,ואסור (עי'
משנ"ב סי' שכח ס"ק קל ,ואיש מצליח שם .וכן במשנ"ב סי' שא
סק"ז ,ובחזו"ע שבת ח"ג עמ'

שפו).

קיפול בגדים בשבת קודש

שאלה :אנו משפחה ברוכת ילדים ברוך
ה' ,ובשבת הילדים מחליפים הרבה
בגדים ובתדירות גבוהה מאד ,האם מותר
לקפל את הבגדים הנקיים ולהחזירם
לארון? וכן בגדים יבשים התלויים על
מתלה הכביסה (שהיו כבר יבשים בכניסת השבת),

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

האם מותר לקפלם בשבת ,כדי שהבית
יהיה מסודר לשבת
או שהבגדים יתייבשו ממש בכניסת שבת)?
תשובה :אסור לקפל בגדים בשבת,
משום שיש בזה מתקן ,וגם מכין משבת
לחול .בשבת קודש צריך לתקן את
הנשמה בתפלות ובמעשים טובים .ויהי
רצון שיהיה לכם הרבה נחת מהילדים,
בעזרת ה' יתברך (ועי' משנ"ב סי' שב ס"ק יג-יד).

(באופן שלא הספקנו בערב שבת

צפייה בטלויזיה עם המשפחה
בשבת קודש

שאלה :אני חוזרת בתשובה מבית
חילוני ,ובשבתות מאד קשה לי ,ויש לי
ניסיונות גדולים וקשים .ורציתי לשאול,
אם הטלויזיה בבית פתוחה וכולם רואים,
האם אני יכולה גם להצטרף לראות
איתם? כמובן שאני לא נוגעת בשלט ולא
מעבירה ערוצים ,רק יושבת ורואה ,האם
זה בסדר?
תשובה :בינתיים את יכולה כעת לראות
ולשבת איתם ,ולאט לאט להוסיף
להתחזק.
ובעזרת ה' תקימי בקרוב בית קדוש
לתפארת בישראל (ועי' יבי"א ח"ו סי' לד).
פתיחת עסק בשבת ,כשהקונים משלמים
במוצאי שבת

שאלה :במקוה פרטי תלויה מודעה
שעליה כתוב שחייבים לשלם גם על
טבילה בשבת וביום טוב .ושאלתי היא,
האם יש לבעלי המקוה זכות לדרוש
תשלום עבור הטבילות בשבת? ואם כן,
מדוע שאני לא אפתח את הקיוסק שלי
בשבת ושישלמו לי הלקוחות במוצאי
שבת?
תשובה :טבילה במקוה זו מצוה ,ועל
מצוה מותר לקבל שכר שבת (יבי"א ח"ה עמ'
פט) ,אולם למכור בחנות בשבת זה איסור
של מקח וממכר ,ולכן אסור .וגם אם
ישלמו במוצאי שבת ,אסור.
תדע ,שהרי אפילו המבקש מחבירו כוס
שמן בהלוואה ,אסור לתת לו בכלי של
מידה .וכן ביצים מהחנות ,אסור להזכיר
שם כסף או לסכם כמה חייב לו (עי' שו"ע
סי' שכג ס"ג ,ובמשנ"ב שם) .וכידוע מהרמב"ן (פ'
יתרו) ,שהפותח חנות בשבת קודש ,גם אם
לא מוכר כלום ,עובר בזה על שביתת
שבת קודש.
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